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Curso de Educação e Formação CEF T3 – Operador de Distribuição

1 - Perfil de desempenho
O operador de distribuição deverá efectuar operações de receção, arrumação,
exposição e reposição, inventariação de mercadorias e atendimento e venda ao
cliente, de acordo com as regras de segurança no trabalho e segurança e higiene
alimentar.
Tem como atividades principais:
 Efetuar as operações de receção de mercadorias em armazém.
 Armazenar as mercadorias e assegurar a sua manutenção e conservação.
 Efetuar as operações de organização do espaço, limpeza e exposição/reposição das me
rcadorias.
 Efetuar operações de atendimento e venda ao cliente.
 Efetuar a inventariação das mercadorias e assegurar o registo em sistema.
 Movimentar cargas respeitando as regras de segurança e higiene no local de trabalho.

2 - Tipo de Prova
A Prova de Avaliação Final (PAF) é individual e consiste na realização, perante um júri,
de um ou mais trabalhos práticos, baseados nas atividades do perfil de competências,
devendo avaliar os conhecimentos e competências mais significativos.

3 - Material
O material necessário para a realização e defesa da PAF deve ser preparado em
conjunto por professores e formandos e assegurado pela escola.

4 - Duração
A realização e defesa individual da prova não deverá exceder 30 minutos.

5 - Critérios gerais de classificação
A avaliação será atribuída segundo uma escala de 1 a 100 pontos convertida numa
escala de 1 a 5 considerando-se aprovados na PAF os formandos com nível igual ou
superior a 3.
A PAF será avaliada de acordo com os seguintes parâmetros:

Atividades de natureza prática – 75%

Defesa - 25%

6 - Recomendações
Os formandos deverão:
 Apresentar-se na respetiva sala com a antecedência de 15 minutos relativamente à
hora de início da prova.
 Fazer-se acompanhar de esferográfica azul ou preta.
 Deixar os objetos pessoais não necessários (mochilas, carteiras, telemóveis, etc.) para
a realização da prova à entrada da sala de prova.
 Evitar cometer qualquer tipo de fraude, em seu proveito ou em proveito de outrem,
sob pena de anulação da prova.
 Apresentar-se com uma aparência cuidada.

Não há intervalos em cada uma das partes de realização da prova.

